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Resolução 

 
Os trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal reunidos em plenário/concentração 
no dia 3 de Fevereiro de 2016, na estação do Rossio em Lisboa, consideram que: 
 
A decisão da fusão da REFER com as Estradas de Portugal, não obedeceu a nenhum 
projecto de desenvolvimento para o País ou das duas empresas até então autónomas; 
 
Teve como consequência a movimentação de trabalhadores, sem que isso acrescente 
qualquer dado positivo à actividade de ambas as empresas, tendo até agora, sido 
saliente a actividade imobiliária de que ressalta os projectos para as estações de Santa 
Apolónia, em Lisboa e São Bento no Porto; 
 
A fusão da REFER com as Estradas de Portugal é um projeto feito à medida dos 
interesses defendidos pelo governo do PSD/CDS, mas que pelas primeiras intervenções 
do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, será também um modelos seguido 
pela actual tutela;  
 
Esta posição do Ministro está em sentido contrário ao discurso do governo de reverter as 
medidas negativas do anterior governo, já aplicado nalgumas diligências próprias ou de 
iniciativa da maioria parlamentar, que se traduziram na reversão das privatizações dos 
transportes de Lisboa e Porto, na calendarização da reposição dos salários, a reposição 
do direito ao transporte, entre outras; 
 
Por isso, porque ainda estamos a tempo de rectificar os erros do anterior governo, os 
trabalhadores decidem: 
 
1. Continuar a reivindicar a reversão do processo de fusão da REFER com a EP, 

assumindo, cada uma delas, os seus papéis autónomos no sistema de 
transportes em Portugal; 

 
2. Reclamar do governo a nomeação de uma nova equipa diretiva para proceder 

à correção da medida do anterior governo, ditada por interesses estranhos ao 
País; 

 
3. Exigir a suspensão imediata dos processos de alienação de património da 

REFER e recolocação dos trabalhadores da empresa nos locais de trabalho e 
instalações da mesma; 

 
4. Reivindicar a rápida reposição do Acordo de Empresa e a abertura das 

negociações com vista à reposição das diuturnidades e evoluções 
profissionais, e valorização dos salários congelados e reduzidos desde 2009; 

 
5. Continuar a promover a mobilização dos trabalhadores e suas organizações, 

mandatando-as para prosseguirem com a marcação de acções de lutas que 
se justifiquem, num quadro de ampla unidade na acção. 

 
Lisboa, 03 Fevereiro 2016 
 
O plenário de trabalhadores da IP    
 


